Vacature: Masterdata Specialist
Werken bij Van Oers United betekent werken in een dynamische organisatie met ambitieuze
collega’s. Als Masterdata Specialist ben je verantwoordelijk voor het beheren, verbeteren en
waarborgen van betrouwbare gegevens waar de gehele organisatie op kan steunen. Je hebt een
scherp analytisch vermogen en je kan zelfstandig en gestructureerd werken. Klinkt dit als een
werkomgeving en functie die bij jou past? Dan zijn we op zoek naar jou!

Jouw taken en verantwoordelijkheden













Verzamelen, controleren en invoeren van data m.b.t. klanten, leveranciers, het
volledige artikelbestand en de prijsstructuur;
Aanspreken en bijsturen van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het
aanleveren en invoeren van data;
Uitvoeren van volledigheid –en correctheidscontroles;
Onderhouden en beheren van de werkinstructies;
Beheren en controleren van BOM data;
Coördineren, waarborgen en doorvoeren van wijzigingen van data;
Continue verbeteren van de master data structuren;
Opsporen, analyseren en oplossen van data inconsistenties en het aanleveren van
constructieve oplossingen;
Inventariseren, optimaliseren en waarborgen van bestaande workflows;
Ontwerpen van nieuwe workflows;
Meedenken over verbeteringen en vereenvoudigingen van de data architectuur;
Adviseren van afdelingen en het delen van kennis over nieuwe of verbeterde
werkwijze.

Wat neem jij mee?






MBO diploma richting Bedrijfsadministratie, Bedrijfskunde of Business Proces
Management;
Bereidheid tot het volgen van cursussen;
Kennis en ervaring met het beheren en optimaliseren van master data;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Uitstekende beheersing van het Microsoft Office Pakket en ERP systemen, met
voorkeur JD Edwards en ervaring met PIM / GS1.

Competenties






Analytisch;
Accuraat;
Communiceren;
Zelfstandig;
Verantwoordelijk.

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is Van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding
zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan
te leveren zonder bezwaar.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Masterdata Specialist’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

